
 

PERSBERICHT 

16 juni 2018 

Sint-Truiden reikt eerste UiTPAS uit op Haspengouw Markt 
 

Op zaterdag 16 juni stelde Sint-Truiden op de Haspengouw Markt haar laatste nieuwtje voor: de 

UiTPAS Haspengouw. Dat is een spaar- en voordelenprogramma voor vrijetijdsactiviteiten in de vorm 

van een kaart of app. Dankzij een inventief kortingssysteem voor inwoners in armoede, wil het 

stadsbestuur zijn vrijetijdsaanbod voor meer inwoners en bezoekers toegankelijk maken.  

 

De UiTPAS is een uniek spaar- en voordelenprogramma in de vorm van een kaart of app. Gebruikers kunnen 

er in heel Vlaanderen punten mee sparen op duizenden activiteiten die het UiTPAS-logo dragen. Dat saldo 

geeft recht op tal van voordelen, zoals een gratis zwembeurt, een leuk gadget of een korting op 

cultuurvoorstellingen.  

 

Inclusief welzijnsbeleid 

Onder de noemer ‘UiTPAS Haspengouw’ stelt Sint-Truiden - als tweede stad in Limburg - deze unieke 

vrijetijdsformule nu ter beschikking aan haar inwoners en bezoekers. Op acht locaties kunnen zij zich op 

naam een exemplaar aanschaffen voor amper vier euro. Dat is een eenmalige uitgave. Voor kinderen en 

jongeren tot 18 jaar is de UiTPAS gratis. Trueinaren die recht hebben op een kansentarief betalen één euro. 

En dat is nog maar het eerste voordeel dat de UiTPAS hen biedt. 

 

“De UiTPAS regelt rechtstreeks financiële kortingen voor burgers in armoede. Door een simpele scan krijgen 

ze automatisch een voordeeltarief aangerekend op alle UiTPASactiviteiten in onze stad. Ze hoeven er dus niet 

apart naar te vragen. Doordat ze exact dezelfde kaart hebben als andere gebruikers, merkt ook niemand dat zij 

het minder breed hebben. Zo behouden deze mensen hun eigenwaarde. De UiTPAS werkt met andere 

woorden niet stigmatiserend. Dat kadert perfect binnen ons inclusief welzijnsbeleid, dat alle mogelijke 

doelgroepen de kans wil bieden om deel te nemen aan de vele vrijetijdsactiviteiten in onze stad”, legt schepen 

van Welzijn Jurgen Reniers uit.  

 

Als kaart én smartphoneapp 

Op zaterdag 16 juni werden de allereerste exemplaren van de ‘UiTPAS Haspengouw’ verkocht op de 

Haspengouw Markt. Alle kersverse gebruikers krijgen overigens er gratis een goedgevulde goodiebag 

bovenop, wat de eenmalige aankoop ook meteen ruimschoots compenseert. En waar sommigen hun nieuwe 

spaar- en voordelenkaart meteen in hun portefeuille stopten, kozen anderen ervoor om de UiTPAS als app op 

hun smartphone te installeren.  

 

“Sint-Truiden mocht Sint-Truiden niet zijn, als er geen digitaal alternatief voor de UiTPAS voorhanden zou 

zijn. Met de gratis app koppel je je klassieke kaart met je smartphone, en kun je via QR-codes punten 

verzamelen op de UiTPASactiviteiten”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.  

 

Wie meer wil weten over de UiTPAS Haspengouw, de gebruiksvoorwaarden wil nalezen of een vraag heeft 

over het privacybeleid, kan terecht op de website www.uitpashaspengouw.be.  
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Veerle Heeren | burgemeester 

M 0496 80 52 88 | burgemeester@sint-truiden.be 

 

Jurgen Reniers | schepen van Welzijn  

M 0497 43 64 43 | jurgen.reniers@sint-truiden.be 
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